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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

Adres : 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13  

tel. (12) 299-20-41, tel. (12) 299-20-42 

REGON : 000275783, NIP : 675-00-07-570  

Adres internetowy : rektor@asp.krakow.pl   

Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia:  www.asp.krakow.pl    

Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych.  

Numer sprawy: BZP-3942-1/2018 

Uwaga:  

w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy się posługiwać wskazanym powyżej 

znakiem postępowania. 

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

1. Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp". 

2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty, o której mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla usług. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

14. W okresie obowiązywania umowy, w ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowych zamówień, które okażą się niezbędne w związku z 

nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże itp.), a których sumaryczna wartość nie może 

przekroczyć 10% wartości umowy brutto  - szczegółowo na ten temat we wzorze umowy.  

15. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca jest 

zobowiązany do wskazania w załączniku nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

mailto:rektor@asp.krakow.pl
http://www.asp.krakow.pl/
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Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, (formularz ofertowy) części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36 b ust. 1 

ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas Zamawiający 

uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku 

powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

działania Podwykonawcy jak za własne. Sposób postępowania w przypadku powierzenia do 

wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom określony został we wzorze umowy 

stanowiącym załączniku nr 5 do SIWZ. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi sprzątania, zamiatania, odśnieżania ulic, 

usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych  

i pomieszczeń biurowych w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z uwzględnieniem podziału 

zakresu zamówienia na 4 niżej wymienione części (zadań) : 

3. CZĘŚĆ NR 1 - świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 

Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 oraz terenu przyległego - dojścia do 

budynku i terenu podworca wewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni. 

CZĘŚĆ NR 2 - świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 

Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Humberta 3 oraz terenu przyległego - dojścia do 

budynku wraz z pielęgnacją zieleni. 

CZĘŚĆ NR 3 - świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach 

Zamawiającego położonych w Krakowie przy ul. Paderewskiego, Basztowej 18 wraz z aulą, Plac 

Matejki 13 oraz terenu przyległego – dojścia do budynków.  

CZĘŚĆ NR 4 - świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 

Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :  

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opz) zawierają załączniki do SIWZ: 

dla CZĘŚCI NR 1 - załącznik nr 1 do SIWZ - opz - ul. Smoleńsk 9, 

dla CZĘŚCI NR 2 - załącznik nr 2 do SIWZ - opz - ul. Humberta 3, 

dla CZĘŚCI NR 3 - załącznik nr 3 do SIWZ - opz - ul. Paderewskiego, Basztowa 18 wraz z 

aulą, Plac Matejki 13, 

dla CZĘŚCI NR 4 - załącznik nr 4 do SIWZ - opz - ul. Krzemionki 30, 

4.2. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do dowolnej 

liczby części zamówienia - Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, 

na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 

4.3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego dla poszczególnej 

części w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej SIWZ - zostaną odrzucone. 

5. Kody przedmiotu zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

CPV - 90910000-9 – usługi sprzątania 

CPV -  90911200-8 - usługi sprzątania budynków 

CPV -  90911300-9 - usługi czyszczenia okien 

CPV - 90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic; 
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CPV - 90620000-9 – usługi odśnieżania 

CPV - 90630000-2 – usługi usuwania oblodzenia; 

6. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej Wykonawcom zainteresowanym zamówieniem w 

dniu 12.01.2018r. o godz. 10.00 – miejsce spotkania przy portierni w budynkach objętych 

przedmiotem zamówienia.  

7. Do udzielania informacji w sprawie wizji lokalnej upoważniony jest:  

     p. Marcin Langkamer tel. (12) 299-20-41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 15:00. 

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres 

realizacji umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte 

zakresem zamówienia - na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem w wysokości nie 

mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę – ustalone na podstawie art. 6 – 8 ustawy z 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 847).  

Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone 

przez Zamawiającego w paragrafie 4 ust. 5-7 umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór 

umowy).  

6. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczą wszystkich czynności niezbędnych 

do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia. 

7. Zamawiający przedstawia minimalne wymagania w zakresie liczby osób (etatów) – minimalny 

dopuszczalny przez Zamawiającego wymiar – ½ etatu, jakich wymaga od Wykonawcy na 

poszczególnych obiektach: 

dla CZĘŚCI NR 1 - ul. Smoleńsk 9 – 5 etatów; 

dla CZĘŚCI NR 2 -  ul. Humberta 3 – 2,5 etatu; 

dla CZĘŚCI NR 3 - ul. Paderewskiego, ul. Basztowa 18 wraz z aulą, Plac Matejki 13 – 8,5 etatu; 

dla CZĘŚCI NR 4 - ul. Krzemionki 30 – ½ etatu. 

8. Zamawiający wymaga ustanowienia przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję stałego 

Koordynatora w zakresie każdej części zamówienia, spośród osób świadczących usługi. 

9. Zamawiający przewiduje następujące metody monitorowania pracy Wykonawcy: 

a) Grafik miesięczny pracy ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za obiekt lub zakres prac                 

i czynności; 

b) Dokumentacja codzienna dotycząca wykonywanych prac (zeszyt kontroli);  

c) Miesięczny raport z uwzględnieniem zgłaszanych nieprawidłowości lub innych nagłych sytuacji.  

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się 

od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 Procedura ta polega więc na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje 

podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

i braku podstaw do wykluczenia). W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem 

przesłanek odrzucenia oferty (zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert 

opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), 

dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda 

przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, jednak Wykonawca świadczyć będzie usługi objęte 

zakresem przedmiotu umowy nie wcześniej niż: 

CZĘŚĆ NR 1 - ul. Smoleńsk 9: 

 - sprzątanie wewnętrzne - od dnia 17.02.2018 roku do dnia 31.01.2019 roku. 

- sprzątanie zewnętrzne - od dnia 01.04.2018 roku do dnia 31.01.2019 roku. 

CZĘŚĆ NR 2 - ul. Humberta 3  

- sprzątanie wewnętrzne - od dnia 17.02.2018 roku do dnia 31.01.2019 roku. 

- sprzątanie zewnętrzne - od dnia 01.04.2018 roku do dnia 31.01.2019 roku. 

CZĘŚĆ NR 3 - ul. Paderewskiego, Basztowa 18 wraz z aulą, Plac Matejki 13 

- sprzątanie wewnętrzne - od dnia 17.02.2018 roku do dnia 31.01.2019 roku. 

- sprzątanie zewnętrzne - od dnia 17.02.2018 roku do dnia 31.01.2019 roku. 

CZĘŚĆ NR 4 - ul. Krzemionki 30   

- sprzątanie wewnętrzne - od dnia  17.02. 2018 roku do dnia 31.01.2019 roku. 

V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą 

oświadczenia według wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:   

a) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.   

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań - dokona oceny spełnienia 

warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 7 do SIWZ), 

załączonego do oferty. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.   

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 7 do SIWZ), załączonego do oferty. 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższa niż:  

 

Dla CZĘŚCI NR I - min. 300.000,00 zł. 

Dla CZĘŚCI NR II - min. 300.000,00 zł. 

Dla CZĘŚCI NR III - min. 300.000,00 zł. 

Dla CZĘŚCI NR IV - min. 300.000,00 zł. 

 

W przypadku składania oferty na kilka części, w celu wykazania spełniania warunku 

podane wyżej wartości należy odpowiednio zsumować.   

 

c)  Zdolności technicznej lub zawodowej. 
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Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 7 do SIWZ), załączonego do oferty. 

I. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje) :   

a) Dla CZĘŚCI NR 1: co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na usłudze sprzątania i 

utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej  

3 500 m
2 
, trwające w sposób ciągły przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy. 

b) Dla CZĘŚCI NR 2: co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na usłudze sprzątania i 

utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej  

2 000 m
2 
, trwające w sposób ciągły przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy. 

c) Dla CZĘŚCI NR 3: co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na usłudze sprzątania i 

utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej  

4 500 m
2 
, trwające w sposób ciągły przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy. 

d) Dla CZĘŚCI NR 4: co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na usłudze sprzątania  

i utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej  

300 m
2 
 trwające w sposób ciągły przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy. 

 

W przypadku składania oferty na kilka części, w celu wykazania spełniania warunku 

podane wyżej wielkości powierzchni należy odpowiednio zsumować.   

 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, winien 

udokumentować wymagane doświadczenie oddzielnie dla każdej części zamówienia. 
 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę, na 

wezwanie Zamawiającego, wykazu usług sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

SIWZ wraz z dowodami należytego ich wykonania lub wykonywania. 
Uwaga:  

- Przez BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 

wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi 

pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a 

także budynek biurowy i socjalny. 

- Warunku posiadania doświadczenia w świadczeniu usług sprzątania i utrzymania czystości budynku 

użyteczności publicznej nie spełni posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług sprzątania hali 

magazynowej, samodzielnego garażu podziemnego lub naziemnego. 

- W przypadku nadal wykonywanych usług Wykonawca zobowiązany jest podać w załączniku nr 9 do 

SIWZ  wartość wykonanych usług na dzień składania ofert ! 

 II. Zamawiający stawia dodatkowy warunek dotyczący tylko części nr I oraz części nr III: 

 
Dla CZĘŚCI NR I:  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do świadczenia usług w zakresie części I 

zamówienia - do świadczenia usług w pomieszczeniach Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 

Sztuki -  nie mniej niż 2 osoby (min. 2 etaty), z których każda posiada min. 2-letnie doświadczenie w 

świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia w obiektach muzealnych lub zabytkowych, 
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Dla CZĘŚCI NR III:  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do świadczenia usług w zakresie części III 

zamówienia  - do świadczenia usług w pomieszczeniach Muzeum oraz galerii ASP -  nie mniej niż 2 

osoby (min. 2 etaty), z których każda posiada min. 2-letnie doświadczenie w pracy w obiektach 

muzealnych lub zabytkowych. 

 

2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów. 

2.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi 

załącznik nr 13 do SIWZ.  

      (Uwaga: w związku z tym, że niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy 

pisemnej, minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej zobowiązania, o którym mowa 

powyżej jest złożenie własnoręcznego podpisu przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń 

woli w imieniu podmiotu innego na dokumencie obejmującym treść zobowiązania. Zobowiązanie 

złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie spełnia 

wymogu formy pisemnej.) 

 
2.2.  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

2.3.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

2.4.  Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego:  

 a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, których zdolności techniczne lub 

 zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę 

 warunków udziału w postępowaniu albo  

  b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

 zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

 w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

3.1.W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

3.2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 6 zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 
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3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, oświadczenia, o których 

mowa w rozdziale VII pkt 1 i pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

zamówienie.  

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu w formularzu ofertowym (załącznik nr  11 do 

SIWZ). 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 5 

USTAWY PZP 
 

1. Podstawę wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie stanowiło:  

 1) niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

 2) niewykazanie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24  

 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;  

2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, w związku z tym z postępowania 

dodatkowo wyklucza się Wykonawcę: 

 Zamawiający wskazuje, iż dodatkowo, oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia 

określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania Wykonawcę na 

podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp:  

 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności.  

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie       

      zamówienia.  

4. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.  

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne  

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMNETÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA  
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1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada : 

 

1.1.Do oferty Wykonawca dołączy:  

   1)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik 

nr 7 do SIWZ (w celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu); 

   2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 

Wykonawcy składają wspólnie. 

  1.2.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany 

przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, w  wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni: 

   a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

(wzór wykazu - załącznik nr 9 do SIWZ). 

b)  Wykaz osób (nie mniej niż 2 osoby - min. 2 etaty), posiadających min. 2-letnie doświadczenie w 

świadczeniu usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach muzealnych lub 

zabytkowych, które Wykonawca skieruje do świadczenia usług w zakresie: 

        - części I zamówienia - do świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości w 

pomieszczeniach Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,  

 - części III zamówienia - do świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości w 

pomieszczeniach Muzeum oraz Galerii Sztuki. 

   c) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż podane przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1 ppkt  2) lit. b 

SIWZ. 

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy, Wykonawca przedkłada : 

2.1. Do oferty Wykonawca dołączy:  

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik 

nr 6 do SIWZ (w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania).  

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik 

nr 6 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2.2.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany 

przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do 
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wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia, w  wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni: 

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny na dzień składania 

ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

b)  W celu potwierdzenia niezalegania z opłacaniem podatków - braku wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - Wykonawca winien złożyć zaświadczenie właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) W celu potwierdzenia niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne Wykonawca winien złożyć zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu.  

Zamawiający uzna, że Wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.  

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub pełnomocnictw, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości 

albo jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

4. Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale V SIWZ. 

 

WYKONAWCY ZAGRANICZNI  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  

1) rozdziale VII, pkt 2 ppkt 2.2. lit. a) SIWZ - przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert;  

b) rozdziale VII, pkt 2 ppkt 2.2. lit. b) i c) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
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zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument 

winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

a odnośnie niezalegania z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

VIII. INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

IX. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO  
 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków. 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW  
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, umowy 

oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ, dla których 

prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). 

2. Zamawiający podaje dla potrzeb komunikacji z Wykonawcami adres poczty elektronicznej: e-mail: 

zp@asp.krakow.pl 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

     Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

     Adres do korespondencji: 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13.  

mailto:zp@asp.krakow.pl
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5. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem pkt 3. 

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

XI. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Marcin Langkamer tel. (12) 299-20-41, od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 08:00 – 15:00. 

 w zakresie procedury: Grażyna Fornalczyk tel. (12) 299-20-42, od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 08:00 – 15:00.  

XII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.  

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie danej części zamówienia. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie 

Pzp oraz niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści SIWZ. 

5. Oferta musi zawierać : 

a) Formularz ofertowy według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ -  

oddzielnie dla każdej części zamówienia; 

b) Formularz cenowy według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 12 A, 12B, 12C, 12D do 

SIWZ - oddzielnie dla każdej części zamówienia; 

c) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy 

oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie  

z art. 23 ustawy Pzp. 

d) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ: 

 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ; 

 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi 

 załącznik nr 6 do SIWZ. 

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. 
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7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie 

nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                        

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 25a ust. 3 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę/osoby podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.  Na kopercie należy umieścić : 

a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), 

b) numer sprawy :  BZP-3942-1/2018, 

c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego - "Kompleksowe usługi sprzątania  

w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie", 

d) napis : “Nie otwierać przed dniem 16.01 2018 roku godziną 11.00” (termin otwarcia ofert). 

11.  W formularzu ofertowym należy podać: 

a)   łączną liczbę stron oferty,   

b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem 

numeru strony, na której dany dokument się znajduje. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być 

złożone według takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo 

oznaczona dopiskiem „ZAMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani 

wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

13. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie                  

art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                    

w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę 

zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje 

zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003 nr 153 poz. 1503 ze zm.). 

Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności.  

UWAGA: Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. 

udowodnić, w złożonej ofercie, iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa, np. 

poprzez załączenie  pisemnego  uzasadnienia, ewentualnie dowodów. Samo zabezpieczenie informacji 

poprzez włożenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” 

nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie 

podjął w celu zachowania poufności. 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Biurze Rektora i Kanclerza ASP im. Jana Matejki  

w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, pokój nr 104 (I piętro) lub przesłać pocztą w 
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terminie do dnia 16.01 2018 roku do godziny 10:30 (obowiązuje data wpływu w Biurze Rektora i 

Kanclerza ASP). 

2. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem 

oferty w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną 

niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

3. Otwarcie ofert nastąpi na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, 

Plac Jana Matejki 13, w dniu 16.01 2018 roku o godzinie 11.00 w pokoju numer 114. 

4. W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 

ustawy Pzp, tj. kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części 

zamówienia oraz  imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana, a także informacje z oferty dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.asp.krakow.pl  

informacje dotyczące : 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres zamówienia określony w rozdziale III SIWZ oraz  

w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4 do SIWZ - stosownie do części zamówienia, w zakresie której 

Wykonawca składa ofertę i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia.   

2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu ofertowym, który stanowi 

załącznik nr 11 do SIWZ formularz ofertowy  

3. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z kalkulacją cenową – załączniki nr 12A – 12D 

formularz cenowy   

4. Dla oceny i porównania ofert zostanie przyjęta całkowita wartość umowy za okres wymagany dla 

poszczególnych części zamówienia. 

5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone                

w niniejszej specyfikacji (w tym koszty zakupu środków czystości podanych w załącznikach nr: 1, 

2, 3, 4 do SIWZ) oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki 

podatku VAT zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie. Cenę oferty należy podać  

z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku. 

7. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo 

szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania 

zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

8. Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych 

przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni 

wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny  

i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa 

zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 
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XVII. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dla wszystkich 

części zamówienia): 

Kryterium oceny ofert Waga 

Cena oferty  90 % 

Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla 

potrzeb zleceń dodatkowych (wystawy, 

wernisaże itp.) 

10% 

 

a. dla kryterium „Cena oferty” według wzoru: 

 
              cena oferty najtańszej w zakresie danej części 

     Liczba punktów  =   ………….…………………………………………………   x 90%  x  100 pkt 

               cena oferty badanej w zakresie danej części     

    Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 90 pkt. 

b. dla kryterium „Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych" (wystawy, 

wernisaże, itp.)  według wzoru: 

 
    najniższa ryczałtowa stawka roboczogodziny w zakresie danej części 

     Liczba punktów  =   ………….………………………………………….................…….…   x 10%  x  100 pkt 

   ryczałtowa stawka roboczogodziny oferty badanej w zakresie danej części     

    Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 10 pkt. 

Ocena końcowa oferty to suma punktów przyznanych ofercie w poszczególnym kryterium : 

OK =  Wc + Ws  

     OK - ocena końcowa oferty 

     Wc - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena oferty” 

     Ws - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium "ryczałtowa stawka roboczogodziny" 

Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie danej części zamówienia uznana zostanie oferta 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans oceny wg. ww. kryteriów, która maksymalnie może 

otrzymać 100 pkt.     

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych oferty wybierze ofertę z najniższą ceną.      

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty.  

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 

złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty z zastrzeżeniem  

art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający w tekście oferty poprawi omyłki określone w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie 

powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  



 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13  

16 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w każdej  

z części, w oparciu o obowiązujące w postępowaniu kryteria wyboru. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy:  

 a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

 upływem terminu składania ofert,  

 b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

 – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o : 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej z części odrębnie, podając nazwę albo imię                 

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4.  Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 2, pkt 3 ppkt 1) na stronie internetowej 

www.asp.krakow.pl. 

5.   Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, oraz pkt 3 ustawy Pzp. 

6. Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w miejscu i na 

warunkach określonych w SIWZ, a postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają 

negocjacjom.  

7.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,  

Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.  W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są 

oni zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie 

czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 Brak przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 7 będzie równoznaczny  

z uchylaniem się Wykonawcy od podpisania umowy. 

http://www.asp.krakow.pl/
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9. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty.  

10. Po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz zamieści je na własnej stronie internetowej.  

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy  

     Zamawiającego WBK S.A. XXIV Oddział w Krakowie nr rachunku:  

     451500 1487 1214 8005 4502 0000  

     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać zaksięgowane na tym rachunku    

     najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

oraz przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego lub przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

6. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności 

w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające 

oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności.  

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie niepieniężnej, Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy złożenia projektu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w celu oceny 

poprawności sporządzenia i skuteczności jego ustanowienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

akceptacji projektu ww. dokumentu. 

8. Po zaakceptowaniu treści tego dokumentu przez Zamawiającego oryginał zabezpieczenia należy 

złożyć przed podpisaniem umowy w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Pl. Matejki 13, 

pok. 114 (I piętro). W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do treści projektu 

zabezpieczenia, sformułowane zostaną uwagi dotyczące tego projektu, które po uwzględnieniu 

wymagają ponownego przedłożenia dokumentu w celu akceptacji. Przedłożenie dokumentu 

zabezpieczenia, który nie gwarantuje pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy uniemożliwi podpisanie umowy.  
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9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia może być 

dokonywana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.  

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym, Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

12. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

niepieniężnej, musi w szczególności określać:  

a) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia,  

b) kwotę zabezpieczenia,  

c) wskazanie gwaranta lub poręczyciela, tj. podmiotu wystawiającego gwarancję lub poręczenie, 

d) wskazanie uprawnionego z gwarancji lub poręczenia tj. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13;  

e) nieodwołalność gwarancji lub poręczenia, tzn. nikt poza Zamawiającym nie może odwołać 

zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia,  

f) bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem - zabezpieczenie wnoszone w 

gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować Zamawiającemu wypłatę 

pieniędzy na każde jego wezwanie, złożone w formie oświadczenia,  

g) płatność na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

Uwaga:  

Wprowadzenie w poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w 

poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, warunków ograniczających 

Zamawiającego w korzystaniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie uznane za nie 

wniesienie zabezpieczenia. W takim przypadku zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert.  

13.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XX. WZÓR  UMOWY  

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 

umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy - stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności  i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu             

art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega 

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

5. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach i zakresie: 
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1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie,  

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego; 

2) wystąpienia siły wyższej - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia 

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 

3) wysokości ceny, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT,  

w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;  

4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

5) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią 

zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza 

kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły 

przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi 

publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe; 

6) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) powierzenia określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych 

Podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego Podwykonawcy zapewni lepszą 

realizację danej części zamówienia. 

6. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie 

obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

  7. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi 

zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do 

informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. 

Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie  

i dostarczone drugiej Stronie.  

8. Zmiana osób wskazanych w § 14 wzoru umowy którejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej 

treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania 

siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. Zawiadomienie uważa się za skutecznie 

doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.  

 

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Wykonawcom a także innemu podmiotowi, którego interes w uzyskaniu danego zamówienia poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Pzp: 

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.  

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie określonej w art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.  

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w formie  i terminie określonym w art. 180 ust. 

5 ustawy Pzp. 

Terminy wnoszenia odwołania:  

1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 

internetowej,  

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie  

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie określonej w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, przekazując jego kopię 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy do 

postępowania odwoławczego nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie na piśmie lub ustnie do protokołu. Wnosząc 

odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do 

której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie dla tej czynności. 

2. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy Pzp. 

Na Orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 

okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.  

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.zm.),  przepisy wykonawcze do tej ustawy, 

oraz Kodeksu Cywilnego. 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - opz - ul. Smoleńsk 9 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ - opz - ul. Humberta 3 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ - opz - ul. Paderewskiego, Basztowa 18 wraz z aulą, Plac Matejki 13 

4.  Załącznik nr 4 do SIWZ - opz - ul. Krzemionki 30 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy 
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6. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

9. Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz usług 

10. Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz osób 

11. Załącznik nr 11 - formularz ofertowy 

12. Załącznik nr 12A, B, C, D  - formularz cenowy 

13. Załącznik nr 13 - zobowiązanie dot. dysponowania zasobami 


